
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Náms- og kennsluáætlun – Vorönn 2021 

HLIT2GB02 

Kennari Ásdís Björk Pálmadóttir, asdis.palmadottir@fss.is   

 Viðtalstími Mánudaga kl 13:10 – 13:50. í síma: 861 4707 

Kennsluefni Pivot Point kennslubókin Color, íslenska kennslubókin Hársnyrting 

undirstöðuatriði og vinnubók, DVD kennsludiskar, ljósrit, 

verklýsingarblöð og fleira 

Áfangalýsing Nemandinn æfist í að bera lit í hár og kynnist ólíkum aðferðum við 

litatækni s.s. partalitun og mismunandi stríputækni.  

Dýpkaður skilningur á gerð og nýtingu litaverklýsinga. Unnið er með 

hártoppa og æfingahöfuð og módel. 

Hann öðlast færni í að greina möguleika og ráðleggja viðskiptavini um 

val á hárlit með hliðsjón af líffræðilegum þáttum og þeim tískustraumum 

sem eru ráðandi í samfélaginu hverju sinni.  

Nemandinn þjálfast í hraða og tækni við margbreytilegar 

litunaraðferðir og styrkist í fagmannlegri framkomu, samskiptum, 

tjáningu, gerð verklýsinga, spjaldskrár og umgengni við 

vinnuumhverfið sitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnuáætlun - símat 

Tímasókn 15 vikur x 2 klst. 30 klst. 

Undirbúningur f. tíma 15 vikur x 2 tímar x 20 mín 10 klst. 

Alls  40 klst. = 2 fein* 

Reglur áfanga 
• Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund 

• Verkfæri sem nemendur þurfa ávalt að hafa í tímum er 
skaftgreiðu, gaffalgreiðu, bylgjugreiður, burstar, slá og úðabrúsi. 
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Fjölbrautaskóli Suðurnesja 
 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á:  

• þremur tegundum hárlitunarefna. 

• notkun litaspjalda. 

• mismunandi gerðum lita s.s. 

varanlegum og hálfvaranlegum. 

• gerð verklýsinga. 

• mismunandi þekju og virkni lita. 

• mismunandi tískulitunum sem eru 

ráðandi hverju sinni og útfærslum á 

þeim. 

• samspili hárlitar og klippingar. 

• þeim líffræðilegu þáttum sem hafa 

áhrif á möguleika viðskiptavinar við 

val á hárlitun. 

• fagmannlegri framkomu og tjáningu 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu 

þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til 

að: 

• velja og bera lit í hár. 

• velja mismunandi tækni til litunnar. 

• velja mismunandi styrkleika/þekju litar. 

• fara eftir þar til gerðum verklýsingum um 

lit. 

• ráðleggja viðskiptavini um val á lit sem 

hæfir hverju sinni.  

• beita fjölbreyttum aðferðum, áhöldum og 

tækni við lit eftir því sem við á.  

• klippa og lita innan ákveðinna 

tímamarka.  

 

 

 

 

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• greina náttúrulit út frá litaspjaldi, 

• velja og blanda hárlit samkvæmt því. 

• bera lit/skol í heilt höfuð.  

• framkvæma mismunandi gerðir 

strípulitana. 

• Nemandi skal hafa öðlast leikni í að 

lita klippingu/tískulínu á módeli út frá 

eigin hönnun. 

• lita módel samkvæmt óskum og gera 

verklýsingu fyrir verkið. 

• gefa ráð um val á lit og litatækni með 

hliðsjón af líffræðilegum þáttum og 

ráðandi tískustraumum. 

• lýsa verki sínu í máli og myndum. 

• hanna litasamsetningu og útskýra það 

sem framkvæmt er fyrir viðskiptavini 

og öðrum í máli og myndum.  

• ganga vel um vinnusvæði, gæta 

öryggis og hreinlætis.  
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Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

• Í verknámi er 100% skyldumæting.  

• Raunmætin þarf að vera 80% ef hún fer undir það lækkar 
lokaeinkunn um einn heilan.   

• Mæti nemandi ekki í áætlaðan námsmat- og prófatíma fær hann 
einkunnina 0 í því mati/prófi sem ekki er mætt í hvort sem er 
vegna veikinda eða annarra fjarvista. Nemandi þarf að útvega 
sér módel sjálfur annars er einkunnin 0. 
 

 

 

 

Litamat 1 Heillitun í herra tón og tón 10% 

Litamat 2 Model í skol 10% 

Litamat 3 Heillitun og parta eða álstrípur herra 10% 

Verefnaskil 1 Skil á 5 verklýsingum 10% 

Verkefnaskil 2 Skil á verkþáttum annar 10% 

Verkefnaskil 3 Módel skil 10% 

Litamat 1 Heillitun á herra módeli 10% 

Litamat 2 Frjáls litun á dömu módeli 10% 

Litamat 3 Litur og litatækni lokamat sköpun 20% 

   

 Háralitun Samtals  100% 

 

 

                                           

Með fyrirvara að kennsluáætlun getur breyst. 

Ásdís Björk Pálmadóttir 

 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

• Áfanginn er kenndur í flæði með  HKLI2GC03 

• Með fyrirvara um að kennsluáætlun getir breyst. 

• Með von um gott samstarf 
 


